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Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada kullanılan A. aphylla tohumları 2011 yılında Ankara 
Nallıhan (Davutoğlan) Kuş Cenneti’nden toplanmıştır. Tohumların ortalama ağırlık ve boyutları 
belirlenmiştir. Çimlenme deneylerinde farklı ışık koşulları (12 saat aydınlık 12 saat karanlık 
fotoperiyot ve karanlık ortam) ve tuz konsantrasyonları (0, 100, 200, 300, 400 ve 500 mM) 
denenmiştir. Tüm denemeler (12 s/12 s) 8ºC/20ºC sıcaklık periyodunda gerçekleştirilmiştir. Her 
bir deneme için 25’er tohum kullanılmış ve denemeler 4 tekrarlı olarak iklimlendirme dolabında 
yapılmıştır. Yapılan tüm denemeler 15 gün boyunca takip edilmiştir. Tuzluluk denemesi sonunda 
çimlenmeyen tohumlar, tuzdan arındırılarak distile suda 10 günlük iyileştirme denemesine 
tabi tutulmuştur. Tüm denemeler süresince çimlenmeyen tohumların canlılığı “TTC testi” ile 
belirlenmiştir.

Bulgular: Bir tohumun ortalama ağırlığı 0.00355 g, ortalama eni; 2.25 mm ve ortalama boyu; 
2.09 mm olarak ölçülmüştür. Yapılan çimlenme denemeleri sonucunda A. aphylla tohumları 12 
saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesinde %47 oranında çimlenirken, karanlık ortam 
denemesinde ise %34 oranında çimlenmiştir. Tuzluluk deneylerinde çimlenme yüzdeleri 100 mM’da 
%24, 200 mM’da %26, 300 mM’da, %28, 400 mM’da %16, 500 mM’da %14 olarak belirlenmiştir. 
Tuzluluk deneyinde çimlenmeyen tohumların iyileştirme sonuçları sırasıyla: 100 mM için %6.6, 
200 mM için %9.45, 300 mM için %31.9, 400 mM için %17.8 ve 500 mM için %22 olarak tespit 
edilmiştir. 12 saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesi sonunda çimlenmeyen tohumların 
TTC testine tabi tutulması sonucu sadece %3.7’sinin canlı olduğu belirlenmiştir. Karanlık ortam 
denemesi sonunda çimlenmeyen tohumların TTC testine tabi tutulması sonucu sadece %13.6’sının 
canlı olduğu belirlenmiştir. Tuzluluk denemeleri sonunda çimlenmeyen tohumların TTC testine 
tabi tutulması sonucu canlılık yüzdeleri sırasıyla; 100 mM için %0, 200 mM için %5, 300 mM için 
%0, 400 mM için %0, 500 mM için %0 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: 12 saat aydınlık 12 saat karanlık fotoperiyot denemesindeki çimlenme yüzdesi karanlık 
ortama oranla daha yüksektir. En yüksek çimlenmenin distile suda yapılan denemede olduğu ve 
artan tuzlulukla çimlenme oranlarının azaldığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Chenopodiaceae, Anabasis aphylla, halofit, tuzluluk, tohum çimlenmesi
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Amaç: Bu çalışma ile Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)’na göre Türkiye’deki 122 önemli bitki 
alanından birisi olan Abant Dağları’ndan epifitik bir bryofit birliği belirlenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Materyalimizi Abant Dağlarının farklı lokalite ve habitatlarında 
çeşitli ağaçlar üzerinden alınmış örneklik alanlar ve bu örneklik alanlara ait bryofit ve liken 
örnekleri oluşturmaktadır. Bu örneklik alanlar klasik Braun-Blanquet metodu kullanılarak 
değerlendirilmiştir. 
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Bulgular: Abant Dağları’nın 1250-1450 metreleri arasında, Fagus orientalis Lipsky, Abies 
nordmanniana subsp. bornmuelleriana (Mattf.) Coode et Cullen ağaçlarının gövdeleri ve Quercus cerris 
L. ağacının tabanı üzerinden alınmış 8 adet örneklik alanla, Dicranetum taurici Neu ex v. Hübschm. 
1978. birliği epifitik olarak belirlenmiştir. Birliği oluşturan 12 taksondan; 2’si ciğerotlarından, 10 
tanesi karayosunlarından oluşmakta olup karayosunlarınında 8’i pleurokarp 2’si akrokarptır.

Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma ile Türkiye’de ilk kez belirlenmiş olan Dicranetum taurici 
birliği, Cladonio digitatae - Lepidozietea reptantis Jez. & Vondr. 1962 sınıfı, Cladonio digitatae 
- Lepidozietalia reptantis Jez. & Vondr. 1962 ordosu ve bu ordonun Nowellion curvifoliae Phil. 
1965 alyansının karakteristiklerini bulundurmasından dolayı bu sınıf, ordo ve alyansa bağlı olarak 
sınıflandırılmıştır. Birlikte en fazla tercih edilen ağaç Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana 
olurken birliğin karakteristiği olan mezofit takson Dicranum tauricum Sapjegin. yüksek tekerrüre 
sahip ikinci takson olup örneklik alanlar içerisinde kalıcılığı %73’dür. Birliğin genel bryofit örtüşü 
%65 ile %98 arasında değişirken birliğin bulunduğu alandaki bitki örtüsünün kapalılığı bir örneklik 
alanda %30 diğerlerinde %100’dür. Ayrıca Dicranetum taurici Neu ex v. Hübschm. 1978. birliğine 
ait Ms, Tuft, De, Fa, We, Mr hayat formları ve Av, Ag, Pv, Ap yaşam stratejileri tespit edilmiştir. 
%36’lık bir oranla en fazla tercih edilen hayat formu Ms (Düz halı) olurken, %45’lik bir payla en 
fazla tercih edilen yaşam stratejisi, yüksek eşeyli üreme gücüne sahip perennial kalıcı Ag’dir. 

Anahtar Kelimeler: Abant Dağları, Bryofit, Epifitik, Vejetasyon, Türkiye.
Teşekkür: Bu çalışmamıza 2011-10-06-06 nolu doktora tez projesi ile destek sağlayan Zonguldak 
Karaelmas Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Birimine teşekkür eder
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Amaç: Bu çalışmada Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)’na göre Türkiye’deki 122 Önemli Bitki 
Alanı’ndan birisi olan Abant Dağlarının epifitik bryofit florasının ortaya konması amaçlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Araştırma materyalini Abant Dağlarının farklı lokalite ve habitatlarındaki 
(62 istasyon) çeşitli ağaçlar üzerinden alınmış 1279 epifitik bryofit örneği oluşturmaktadır. Bryofit 
örneklerinin tayininde çeşitli flora ve revizyon eserlerinden yararlanılmıştır. Ayrıca araştırma 
alanından alınan epifitik bryofit örnekleri bazı ekolojik özellikler (asidite, ortamın nem ve su 
durumu, ışık gereksinimi) ve hayat formları yönünden değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma alanında 62 istasyondaki farklı lokalite ve bu lokaliterlerde yayılış 
gösteren ağaçlar üzerinden alınan 1279 epifitik bryofit örneğinin değerlendirilmesi sonucunda; 
Marchantiophyta (Ciğerotları) bölümünden 9 familya ve 11 cinse ait 17 ve Bryophyta 
(Karayosunları) bölümünden 17 familya ve 31 cinse ait 62 olmak üzere toplamda 79 tür ve tür altı 
takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan Cephalozia lunulifolia (Dumort) Dumort. Türkiye bryofit 
florası için ikinci kez kaydedilmiştir.


